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1. Toernooinaam: Nationale Jeugdmeerkampen 2020-2021 

2. Datum: Voorronde: zondag 27 september 2020 

Plaatsingsronde: zondag 11 oktober 2020 

3. Accommodatie: De voorronde wordt gespeeld op meerdere locaties: 

 één of twee locaties in Noord-Limburg: Sevenum (+ …) 

 één of twee locaties in Zuid-Limburg: nog te bepalen (+ …) 

De plaatsingsronde wordt gespeeld op één locatie: 

 Geleen 

4. Organisatie: Werkgroep NJM 

5. Toernooileiding: Remie Vliex, Bram Cox, Ron van Enckevort 

6. Aanvang wedstrijden: Voorrondes 10.00 uur (zaal open 9.00 uur) of 14.00 uur (afhankelijk 

van de speelklasse). 

Plaatsingsronde 9.00 (zaal open 8.00 uur) of 14.00 uur (afhankelijk 

van de speelklasse). 

Het aanvangstijdstip van zowel de voorrondes als de plaatsingsronde 

kan beperkt afwijken als de deelnemersaantallen daar aanleiding toe 

geven. 

7. Einde wedstrijden: Uiterlijk vijf uur na aanvang (van de klasse) 

8. Tafels en ballen: Voorronde: 5 à 6 blauwe/groene tafels 

Plaatsingsronde: ca. 8 blauwe/groene tafels 

Er wordt gespeeld met plastic ballen, die goedgekeurd zijn voor de 

afdelingscompetitie. 

9. Deelname: Deelname staat open voor alle jeugdspelers/speelsters. die lid zijn 

van een vereniging behorende tot de Afdeling Limburg. 

10. Speelklassen: Junioren, geboren in 2003, 2004, 2005 

Kadetten, geboren in 2006, 2007 

Pupillen, geboren in 2008, 2009 

Welpen, geboren in 2010 of later 

Meisjes en Jongens spelen in een aparte klasse. 

11. Vrijstelling: A-licenties 

Deelnemers met een A-licentie zijn vrijgesteld van deelname aan de 

afdelingsronden, zowel voor de voorronde als voor de 

plaatsingsronde. 

LET OP deze deelnemers moeten wel door de vereniging worden 

opgenomen op de aanmeldingsformulieren. 

B-licenties 

Deelnemers met een B-licentie zijn vrijgesteld van deelname aan de 

voorronde, zij zijn automatisch geplaatst voor de plaatsingsronde. 
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12. Toernooiopzet De afdeling Limburg organiseert de afdelingsronde voor de nationale 

jeugdmeerkampen (NJM) 

Deze afdelingsronde bestaat uit: 

 Een voorronde op meerdere locaties: minimaal één in Noord-

Limburg (dit jaar in Sevenum) en minimaal één in Zuid-Limburg 

(locatie nog te bepalen) 

 Een plaatsingsronde in Limburg, op een (relatief) centrale locatie: 

Geleen. 

Alle jeugdspelers/speelsters zonder licentie of met een D-licentie 

spelen de voorronde. Mocht het aantal deelnemers in een klasse 

beperkt zijn, dan spelen die deelnemers geen voorronde en zijn deze 

automatisch geplaatst voor de plaatsingsronde. Daarnaast kan de 

organisatie besluiten dan één of meerdere spelers/speelsters met een 

welpen D-licentie vrijgesteld worden van de voorronde. 

Een aantal spelers/speelsters plaatst zich vanuit de voorronde voor 

de plaatsingsronde. Tijdens deze plaatsingsronde spelen ook de B-

licenties mee (die vrijgesteld zijn van de voorronde). Dit geldt ook 

voor welpen met een D-licentie die worden vrijgesteld van de 

voorronde. 

Een aantal spelers/speelsters plaatst zich vanuit de plaatsingsronde 

voor de landelijke kwartfinale. Alle A-licenties zijn automatisch voor 

deze kwartfinale geplaatst. 

13. Indeling: 

 

 

a. Bij de voorronde spelen de deelnemers van de verenigingen uit 

Sittard en zuidelijker op de locatie in Zuid-Limburg. De deelnemers 

van de verenigingen uit Nederweert en noordelijker spelen op de 

locatie in Noord-Limburg. De deelnemers van de verenigingen uit 

het tussenliggende gebied spelen op de locatie in Noord- of Zuid-

Limburg. Daarbij spelen alle deelnemers van één vereniging op 

dezelfde locatie. 

b. Tijdens de plaatsingsronde spelen alle deelnemers op dezelfde 

locatie. 

c. Plaatsing in de poules gebeurt op basis van ELO-rating. Indien er 

van een deelnemer geen ELO-rating bekend is, wordt door de 

organisatie een inschatting gemaakt. 

d. Als er meerdere spelers van één vereniging in één poule staan 

wordt ervoor gezorgd dat deze als eerste tegen elkaar spelen. 

e. Spelers van één vereniging die door de ranglijst in één poule staan 

worden niet automatisch verplaatst als er in andere poules geen 

spelers van de betreffende vereniging staan. Wel kan de 

organisatie hiertoe besluiten, waarbij deze er voor zorgt dat de 

poulesterkte daardoor niet significant wijzigt. 

14. Speelwijze: a. Volgens NTTB reglement in best of five. Games tot 11 punten. 

b. Er wordt (zoveel mogelijk) gespeeld in poules van vijf of meer 

spelers/speelsters. 

c. Na afloop van de poule kunnen er nog (op beperkte schaal) 

plaatsingswedstrijden gespeeld worden. 
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15. Rechtplaatsen: Het aantal spelers dat zich vanuit de voorronde plaatst voor de 

plaatsingsronde zal voor aanvang van de voorronde bekend gemaakt 

worden. Het aantal kan per speellocatie en per klasse verschillend 

zijn. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de 

speelsterktes van de deelnemers (op basis van ELO-rating). 

Het aantal spelers dat zich vanuit de plaatsingsronde voor de 

landelijke kwartfinale plaats (het aantal rechtplaatsen) is per klasse 

verschillend en zal voor aanvang van de plaatsingsronde bekend 

worden gemaakt. 

Daarnaast zijn er meestal ook een aantal restplaatsen voor de 

landelijke kwartfinale te vergeven. Dit aantal wordt pas later bekend. 

Dit is o.a. afhankelijk van het aantal deelnemers aan de voorronde 

per afdeling. 

16. Prijzen: Tijdens zowel de voorronde als de plaatsingsronde zijn er prijzen voor 

de nummers 1 en 2 in elke klasse. 

(indien er voor één of meerdere klassen geen voorronde gespeeld 

wordt, zijn daar uiteraard geen prijzen voor beschikbaar.) 

17. Inschrijfgeld: Voor deelnemers die meedoen aan de voorronde en/of 

plaatsingsronde zal eenmalig een bedrag van € 6,00 in rekening 

worden gebracht. Dit inschrijfgeld zal na de plaatsingsronde via een 

nota van de NTTB met de verenigingen worden verrekend. 

(Spelers/speelsters met een A-licentie dienen zich wel in te schrijven 

indien ze aan de landelijk vervolgronde willen deelnemen. Voor de 

afdelingsronde zijn zij uiteraard geen inschrijfgeld verschuldigd.) 

Aan de deelnemers die zich plaatsen voor de landelijke 

vervolgronden, zal door de NTTB ook een inschrijfgeld worden 

gevraagd. Op dit moment is dat bedrag nog niet bekend. Ook dit 

bedrag zal door de NTTB via een nota met de verenigingen worden 

verrekend. 

Inschrijving verplicht tot betaling! 

18. Sluiting inschrijving: 22 september 2020. 

19. Inschrijfformulieren: Inschrijving geschiedt door de verenigingen. Zij maken hiervoor 

gebruik van het verenigingsinschrijfformulier. 

20. Inschrijfadres: Inschrijven uitsluitend per E-mail: 

njm@nttblimburg.nl t.a.v. Ron van Enckevort 

Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kunnen per E-mail of 

telefonisch (06-16811150 Ron van Enckevort) gesteld worden. 

21. Ter Info … De landelijke rondes zijn op de volgende data: 

 Kwartfinale: zondag 6 december 2020 in Almere 

 Halve finale: zondag 31 januari 2021 in Nijmegen 

 Finale: zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021 in Panningen 

 

22. Voorwaarden speellocaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De speellocaties dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Voor de voorronde dient de speelzaal plaats te bieden aan minimaal vijf en bij 
voorkeur zes tafels. Daarbij is er ruimte aanwezig voor coaches. 

 Voor de plaatsingsronde dient de speelzaal plaats te bieden aan minimaal acht en 
bij voorkeur tien tafels. Daarbij is er ruimte aanwezig voor coaches. 

 De speelzaal en kantine zijn één uur voor aanvang van de wedstrijden geopend. De 
kantine is geopend gedurende de gehele wedstrijddag en wordt geëxploiteerd en 
dus ook bemand door de vereniging die de locatie ter beschikking stelt. 

 De vereniging stelt de wedstrijdtafels, scheidsrechterstafels, telborden en 
voldoende stoelen ter beschikking. 

 De tafeltennisballen worden door de afdeling Limburg ter beschikking gesteld. 
 In de kantine of in de zaal is een werkplek (tafel, stoel en stroomvoorziening) voor 

de wedstrijdorganisatie aanwezig. 
 De afdeling Limburg vergoedt de vereniging € 10 per uur bij de voorronde en € 15 

per uur bij de plaatsingsronde. 

mailto:njm@nttblimburg.nl
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23. Invloed 

coronamaatregelen  

op het evenement 

Corona maakt momenteel de organisatie van vele evenementen 

lastig. De organisatie probeert zoveel mogelijk vast te houden aan de 

toernooiopzet zoals het afgelopen jaar. 

Echter, de organisatie behoud zich het recht voor om 

aanpassingen aan speellocaties, tijden, opzet en indeling door 

te voeren als de situatie hierom vraagt. 

Op de speellocaties zal rekening gehouden moeten worden met de 

lokale maatregelen inzake corona. 

Exacte voorwaarden zullen pas na de inschrijvingen en indeling 

gepubliceerd worden. Om dit moment lijkt het echter zeer voor de 

hand liggend dat er per speler/speelsters maximaal één 

begeleider/toeschouwer aanwezig kan zijn. Met een deelnemersveld 

vergelijkbaar met het vorige seizoen moeten de voorrondes en 

plaatsingsronde zonder enorme ingrepen mogelijk zijn. 

We gaan er voor alsnog vanuit dat de voorronde op twee locaties 

gespeeld gaat worden. We houden echter ook rekening met een 

scenario, waarbij een locatie extra ingezet kan worden. Ook zal het 

gebruik van twee aanvangstijdstippen op een locaties een reële 

mogelijkheid zijn. De locatie in Zuid-Limburg is nog niet bepaald. 

Zodra hier duidelijkheid over is, wordt dit kenbaar gemaakt. 

We rekenen hierbij op de positieve bijdrage van een ieder: 

spelers/speelsters, begeleiders, toeschouwers en verenigingen. 
 


